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Inledning   

The Swedish Financial Technology Association (“SweFinTech”) är en branschorganisation för 

svenska fintechbolag och samlar drygt 85 bolag inom branschen. Vi samlar företag inom betalningar, 

lån, crowdfunding, investeringar med mera och vårt syfte är att stärka det svenska ekosystemet och 

skapa en välfungerande marknad för svenska fintechbolag.  
 

Övergripande synpunkter:  

SweFinTech tackar för möjligheten att svara på denna remiss. SweFinTech stöder även målet med att 

förhindra mervärdesskattebedrägerier.   

 

SweFinTech vill dock uttrycka en oro för hur förslaget kan komma att påverka mindre aktörer på 

betalningsmarknaden. I konsekvensutredningen lyfts det att lagändringarna kommer att innebära ökade 

kostnader för betaltjänstbolagen till följd av ändringar i IT-strukturer samt den utökade 

kompetenskraft rapporteringen kommer att kräva. Kostnadsökningen antas bero på antal IT-system 

som behövs anpassas samt bolagets storlek, där det antas finnas en stordriftsfördel. Det finns en risk 

att regelverket kan slå extra hårt mot mindre aktörer på den finansiella marknaden, vilket kan 

snedvrida konkurrensen. Denna oro stärks ytterligare då det inte finns något utrymme att ta hänsyn till 

bolagets storlek i kravet på rapportering. Detta riskerar att ytterligare höja inträdesbarriären till den 

finansiella marknaden. SweFinTech tycker det är problematisk att lagstiftningen inte är proportionerlig 

utefter bolagens storlek och kapacitet.  

 

SweFinTech önskar även att utredningen erhållit ett större underlag till kostnadsanalysen för 

betaltjänstföretagen. Som underlag för den uppskattade kostnaden för betaltjänstbolagen skickades en 

enkät ut till 94 av 1140 betaltjänstbolag, där endast 28 berörda betaltjänstföretag svarade. Bland de 

svarande återfanns främst större banker och tyvärr förlorade kostnadsanalysen helt fintechbolagens syn 

på kommande kostnader. Även om de svarande representerade en bredd av större betaltjänstbolag 

angav de vitt skilda uppskattningar kring kostnader kring regelverket. Detta innebär en osäkerhet i hur 

stor kostnaden för bolagen kommer att bli och det finns en risk att kostnaden för bolagen underskattas, 

speciellt då få mindre aktörer konsulterats. SweFinTech stöder därför möjligheten att göra en ny 

bredare utvärdering efter att regelverket införts för att få en bättre överblick kring regelverkets 

kostnadskonsekvenser för betaltjänstsbolagen.   
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